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Zapojování a přesvědčování rozhodujících činitelů 
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Koordinace a řízení schváleného projektu

Kapitola 3:
Návod na efektivní využívání dotačních

příležitostí EU
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Co?

Zaměřte se na oblasti, kterým se ve svém projektu chcete

věnovat. Týmový brainstorming může přinést velké množství

nápadů pro vývoj konceptu a design projektu. Aby bylo možné

vybrat koncept s největším potenciálem pro implementaci a

pozitivním dopadem, využijte pomocných nástrojů. Například

můžete provést analýzu potřeb, vytvořit myšlenkovou mapu či se

spojit s potenciálními přímými příjemci. Snažte se držet

základních hodnot instituce, kterou zastupujete, a pamatujte na 

 potřeby cílové skupiny, pro kterou je projekt určen. Převládnout

by měla ta nejnaléhavější otázka/myšlenka, která by mohla mít co

největší dopad. Poté, co se rozhodnete pro základní myšlenku

projektu, hledejte doplňkové koncepty, které pokryjí další, méně

kritické, přesto ale relevantní oblasti zájmu.

Proč?

Definujte záměr / rozsah / cíle / priority svého projektu.

Konzultujte se svým týmem základní problémy, na které chcete

svým projektem reagovat. Zajímejte se o konkrétní aktivity, které

jsou proveditelné (máte prostředky k převedení nápadů na

uskutečnitelné koncepty) a smysluplné (aktivity, které mají smysl

jak pro vás, tak pro cílovou skupinu). Při formulaci rozsahu vašeho

projektu je nutné mít realistický přístup. Vyhněte se příliš

ambiciózním cílům a zohledněte dostupné zdroje (institucionální

konexe, lidské zdroje dostupné pro realizaci projektu, míra

spolufinancování). I přes možná finanční omezení a omezení

plynoucí z pozice realizátora projektu, nezapomínejte na konkrétní

cíle a priority dotačního programu. Současně sledujte cíle své

vlastní instituce nebo cíle nadřazených organizací, např.

základní škola ve vztahu k národní strategii ministerstva školství.

Klíčové otázky k úspěchu 

Vytváření základní myšlenky projektu
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Proč, ještě jednou?

Jasně definujte, jaký má projekt význam. Pokud chcete předložit projekt v rámci velmi

konkurenční výzvy, je potřeba, aby projekt vynikl. Nejprve by měl být projekt sladěn s hodnotami,

posláním a vizí odpovídající dotačnímu programu, v rámci kterého projekt podáváte. Hledejte

klíčová slova, dlouhodobé cíle, nad rámec období implementace projektu, a opakující se

priority programů nebo dokonce Evropské unie. Zadruhé, vy sami byste měli být pevně

přesvědčeni o užitečnosti projektu. Pokud vy a váš tým, instituce a partneři věříte ve vytvořený

koncept a zavážete se ho uskutečnit, na samotné žádosti bude patrné vaše silné odhodlání plnit

priority mechanismu financování a cíle projektu. Díky promyšlenému konceptu projektu a neustálé

podpoře od jeho tvůrců bude projekt přesvědčivější pro veřejnost včetně cílových skupin. Tím má

projekt větší šanci přilákat více přímých účastníků, ovlivnit další nepřímé účastníky, a mít celkově

větší vliv na všechny zúčastněné strany.

Kdy?

Přemýšlejte o období, ve kterém budete projekt realizovat. Při

navrhování projektových aktivit byste si vy a vaši partneři měli

vytvořit časovou osu. Činnosti by měly být prováděny v

časovém intervalu požadovaném dotačním programem. Abyste

se vyhnuli zpožděním nebo nekoordinovanosti s partnery

projektu, vytvořte si společný kalendář / Ganttův diagram.

Abyste se vyhnuli stresujícím termínům, stanovte si interní před

termíny, které vám při jejich překročení vytvoří určitý

manévrovací prostor. Současně je na místě vyhradit si dostatečný

čas před a po realizaci projektu. Před projektem – vyčleňte

dostatek času na přípravné akce: schválení předkládaného

projektu, kalendář zálohových plateb projektu, mezinárodní

komunikace pro rozhodování o společných akcích

předcházejících projektu. Po projektu – naplánujte navazující

činnosti, zajistěte kontinuitu šíření zkušeností a trvalost

partnerství spolu s udržitelností výstupů projektu.

Vytváření základní myšlenky projektu

Klíčové otázky k úspěchu 
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Jaký název?

Dejte svému projektu dobrý název. Váš projekt bude muset

oslovit potenciální partnery, přesvědčit hodnotitele a být

atraktivní pro veřejnost. Název by měl alespoň z části zapadat do

dotačního programu, být reprezentativní pro partnery a

nezapomenutelným a smysluplným způsobem odrážet myšlenku

projektu. Chytlavé, snadno zapamatovatelné akronymy

zobrazující myšlenku, cíle nebo cílové skupiny projektu jsou u

projektů financovaných EU žádané. Kromě toho by váš projekt 

 měl využívat koherentní identitu jednotného příběhu – stejné

vizuální prvky, jazyk obsahu a formát přizpůsobený publiku, neboť

aktivity budou propagovány zainteresovaným stranám a

potenciálním účastníkům. Během šíření projektu musí být

zachována jednotná identita.

Pro koho?

Najděte svou hlavní cílovou skupinu a představte si, jaký by na

ně měl mít projekt vliv. Vždy mějte na paměti, koho má projekt

ovlivnit. Jasné definování cílové skupiny vám umožní určit rozsah

projektu, podobu realizace, povahu aktivit a strategii šíření

zkušeností. V ideálním případě se před zahájením navrhování

projektu spojte přímo s předpokládanými příjemci projektu

(průzkum, veřejné konzultace či osobní setkání se zástupci místní

komunity). Alternativně můžete použít statistické údaje (národní

sčítání lidu, místní archiv, stávající průzkumy veřejného mínění),

abyste lépe porozuměli potřebám a očekáváním cílové skupiny.

Cílová skupina projektu by měla být zmiňována ve všech fázích

aplikace, implementace a šíření projektu.

Vytváření základní myšlenky projektu

Klíčové otázky k úspěchu 
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Jak?

Přemýšlejte o nejlepších způsobech, jak projekt uskutečnit a

dosáhnout požadovaných výsledků. Financovány budou ty

činnosti, které respektují cíle a priority dotačního programu, osloví

zúčastněné strany a veřejnost, jsou přizpůsobeny cílové skupině.

Činnosti by měly brát v úvahu zvyky komunity, maximalizovat

využití stávajících prostředků (zapojení místních činitelů nebo

dalších iniciativ k organizaci společných aktivit) a potenciálních

zdrojů (další nástroje financování), ale také zvážit omezení

(byrokratická, logistická, finanční). Aktivity by měly být schopné

oslovit přímé i nepřímé účastníky. Tyto aktivity by měly být

inkluzivní vůči účastníkům a transparentní pro zúčastněné strany,

média a veřejnost. Dokumentace aktivit (video, písemné zprávy,

reference účastníků) může přinést udržitelné výsledky a pomoci

při šíření projektu.

Vytváření základní myšlenky projektu

Klíčové otázky k úspěchu 



1. Přiřaďte své cíle k možným dotačním

mechanismům

2. Seznamte se s možnými relevantními

mechanismy

3. Vyberte nejvhodnější mechanismus a zohledněte

požadovaný časový rámec

4. Ověřte si, zda je myšlenka projektu proveditelná

pomocí dostupného mechanismu

5. Pochopte charakteristiky mechanismu

financování

6. Odhadněte, zda potenciální projektové aktivity

obdrží díky vybranému mechanismu dostatek

financí 

Z o r i e n t o v a t  s e  v  d o s t u p n ý c h  d o t a č n í c h
p r o g r a m e c h  E U  m ů ž e  b ý t  v e l m i  n á r o č n ý m ,
z á r o v e ň  a l e  n u t n ý m  ú k o l e m .
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3.2 Výběr dotačního mechanismu

Identifikace nejvhodnějšího dotačního mechanismu



3.3 Zapojování a přesvědčování
rozhodujících činitelů

Ať už je řeč o místních úřadech, neziskových organizacích nebo expertech, vytváření projektu je

kolektivním úsilím. Ujistěte se, že detailně rozumíte konceptu svého projektu a jste schopni

ho srozumitelně a přesvědčivě prezentovat dalším stranám. Buďte velmi konkrétní při

popisu podmínek implementace projektu. Oslovte příslušné osoby s rozhodujícími

pravomocemi pomocí výstižného a dobře strukturovaného shrnutí aktivit, harmonogramu a

rozpočtu projektu. Pomocí faktů ospravedlňujte potřebu časové investice (předpokládaná

doba trvání), spolufinancování (celkový příspěvek, případně počet a rozložení zálohových

plateb) a odbornou pomoci (najímání expertů, realizátorů).

Čím detailnější, a přesto stále srozumitelný váš koncept projektu je, tím větší máte šanci na

přesvědčení příslušných orgánů a institucí k podpoře tohoto projektu. Formálně si zajistěte

jejich závazek (podpis dohod, právně závazných dokumentů), ale také usilujte o neformální

podporu a udržitelnou spolupráci.

Projekt financovaný EU vždy vyžaduje interakci s osobami s rozhodovací pravomocí.
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Zapojování a přesvědčování rozhodujících činitelů



3.4 Od plánu k realizaci

Dodržování alespoň některých tipů uvedených v této části příručky vám může pomoci při
psaní návrhu projektu vytvořit kvalitní návrh žádosti o finanční podporu.

Kroky při psaní Vašeho návrhu

1. Mějte jasný plán a proveďte nezbytný průzkum

2. Najděte své partnery a představte je ve svém

návrhu

3. Napište úvod a prezentujte myšlenky a záměry

svého projektu

4. Rozdělte svůj návrh na vhodné množství sekcí

5. V každé sekci popište harmonogram projektu

6. Napište závěr a shrňte svůj návrh

7. Znovu si přečtěte a zkontrolujte svůj návrh
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Příprava návrhu projektu



Pusťme se do toho: Jak a kde začít?

Prezentujte všechny své nápady

Ukažte svou vizi projektu

Nastiňte záměry projektu

Vyjmenujte plánované výstupy a výhody projektu

Jakmile vyberete vhodné téma, na kterém chcete stavět svůj projekt, a příslušný finanční

mechanismus, začněte pracovat na svém návrhu. Rozvržení plánu pro psaní projektu je prvním

krokem k načrtnutí návrhu. Jasný plán vám ušetří čas a budete mít jasnou představu o tom, co

píšete a co přijde dál. Návrh by měl podrobně vysvětlit, co budete ve svém projektu dělat.

Ujistěte se, že prostřednictvím svého návrhu docílíte následující:
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Příprava návrhu projektu



Obsah 

Úvod

Sekce popisující rozložení a harmonogram projektu

Data, napříč celým návrhem

Kvalitní závěr

Než začnete psát svůj návrh, ujistěte se, že jste provedli rozsáhlý průzkum v oblasti, na které

plánujete pracovat. Velmi vám to pomůže, neboť budete mít po ruce všechny potřebné

informace. Nedostatečný průzkum z vaší strany bude na návrhu značně patrný a může mít za

následek zamítnutí vašeho návrhu.

Je nezbytné myslet během psaní návrhu na to, že je nutné ukázat, jak detailně promyšlený a

hodnotný je koncept vašeho projektu. Váš návrh by měl znít lákavě, čehož dosáhnete jasným,

přesto komplexním popisem záměru, výhod a plánů projektu. Tímto způsobem můžete snadno

zaujmout hodnotitele vašeho projektu. Ti se začnou zajímat o vaše nápady a váš projekt, který

tak bude mít větší šanci na získání finanční podpory.

Na vzhledu návrhu projektu záleží, proto byste se měli ujistit, že pro svůj návrh projektu

vytvoříte kvalitní design. Ujistěte se, že je přitažlivý a že je snadno čitelný a srozumitelný. I tyto

malé detaily mohou mít velký význam, protože ukazují vaši profesionalitu, díky které  může váš

projekt získat výhodu nad projekty jinými. Návrh projektu by měl být rozdělen do několika částí,

aby bylo možné efektivně vysvětlit jeho cíle a aktivity.

Ujistěte se, že do návrhu projektu zahrnete:

Důležitost detailů: obecné tipy
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Příprava návrhu projektu



Společné záměry a cíle

Pracovitost

Důvěryhodnost

S jasným konceptem můžete přejít k řešení technických aspektů projektu. Pokud výzva požaduje

projektové partnerství, začněte se ohlížet po organizacích, které by se k vám mohli připojit. Ty

nejvhodnější se poté pokuste získat na svou stranu. Hledání partnerů může být jednou z

nejnáročnějších částí návrhu projektu, především pak pro začátečníky v oblasti dotační podpory

EU.

První věcí, kterou musíte udělat, je zkontrolovat kritéria oprávněnosti pro finanční podporu a

poté určit jaký typ (veřejná instituce, nezisková organizace, soukromá organizace atd.), počet a

národní příslušnost partnerů potřebujete. Pokud pracujete v nadnárodní síti, zeptejte se

stávajících partnerů, zda by měli zájem a zda by byli vhodnými partnery pro daný projekt, nebo se

pokuste navázat nová spojení. Při hledání partnerů využijte nástrojů/platforem/skupin nebo

osobních konexí. Vždy zůstávejte otevřeni novým partnerům, učte se od nich a prokažte

vzájemnou spolehlivost a odpovědnost. Vytváření nových spojení je klíčovým nástrojem.

Chcete-li do projektu přilákat partnery, vytvořte jednoduchou, ale přesvědčivou prezentaci

konceptu, kterou jim na vyžádání můžete zaslat. Projevte zájem diskutovat osobně nebo digitálně

o dalších podrobnostech; vyjádřete závazek k projektu. Při hledání partnerů je vhodné soustředit

se na:

Vysvětlete důvody, proč jsou podle vás vhodným partnerem, popište potenciální vzájemné

výhody a dlouhodobé pozitivní důsledky partnerství (získání kontaktů, schopnost ovlivnit více

komunit/entit). V závislosti na požadavcích výzvy si následně vyměňte formuláře se svými

informacemi, podepište potřebné dohody/smlouvy o partnerství a zahajte spolupráci založenou

na důvěře, otevřené komunikaci a sdílené odpovědnosti.

Vytvořte ve svém návrhu sekci, která představí všechny partnery a jejich role v projektu. To

bude sloužit jako podklad pro hodnotitele, kteří budou moci okamžitě zjistit, kdo na projektu

spolupracuje. Zdůrazněte schopnosti každého partnera a popište, co mohou projektu přinést. Čím

rozmanitější zkušenosti mají, tím lépe. Ukážete tak, že projekt a jeho financování je v dobrých

rukou a bude kvalitně implementován.
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Hledání partnerů

Příprava návrhu projektu



Cílová skupina

Předběžná data konání

Místo realizace

Plán aktivity

V této části návrhu je potřeba sepsat, jakými činnostmi se bude projekt zabývat, jaké aktivity

budete vykonávat. Jinými slovy, musíte představit časovou osu projektu. Toho dosáhnete

prostřednictvím rozdělení návrhu na sekce. Například pokud je váš projekt rozdělen na tři aktivity

nebo výstupy, vytvořte ve svém návrhu tři sekce, které podrobně popisují každou aktivitu / výstup.

U každé prováděné aktivity je třeba vysvětlit její záměr. Měli byste také poskytnout informace o

místě konání, časové rozmezí a další podrobnosti pro každou aktivitu.

V popisu aktivit nezapomeňte uvést:

Dále popište i aktivity typu: seznamování, workshopy a další podrobnosti. Nezapomeňte v

odstavcích podrobně popsat všechny činnosti. Také zde načrtněte cyklus projektu v oblasti

zdrojů, nástrojů, harmonogramu atd. Zdůrazněte skutečnost, že i tyto aktivity vyžadují financování,

aby se mohly uskutečnit. Toto by měla být nejdelší část vašeho návrhu, protože podrobně

popisujete, co se bude dít a z čeho se projekt skládá.
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Začněme: psaní úvodu

První částí vašeho návrhu by měl být úvod. Zde je nutné představit téma, kterému se bude v

projektu věnovat. Také je bezpodmínečně nutné zde jasně a srozumitelně stanovit cíl projektu tak,

aby každý záměru porozuměl. Pokud vaše téma není ve společnosti příliš často řešeno, silně na

tento aspekt upozorněte. Dejte najevo, že svým projektem budete řešit zřídka prozkoumanou

oblast výzkumu. Pokud se váš projekt nezabývá neprozkoumanými končinami výzkumu,

zvýrazněte, čím je projekt inovativní v porovnání s předešlými projekty a co nového přinese do

vámi vybrané oblasti. Po uvedení těchto skutečností se přesuňte k prezentaci myšlenky projektu a

vysvětlete, jak plánujete díky navrhovanému projektu vyřešit nastíněný problém.

 

Obsah: Co má projekt obsahovat?

Příprava návrhu projektu
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Dalším krokem, který nelze při psaní projektu přeskočit, je svou

práci několikrát překontrolovat. Ujistěte se, že nedochází k

pravopisným ani gramatickým chybám, protože vaše práce by

vypadala neprofesionálně, což může hodnotitele odradit.

Korektury mohou být únavné, ale je velmi nutné zajistit, aby

byl návrh tou nejlepší verzí, jakou může být. Požádat o

korekturu vašeho návrhu někoho jiného je vždy dobrý nápad,

protože může poskytnout nové pohledy na návrh a snadněji

odhalit chyby.

Závěr: Jak uzavřít návrh projektu?

Poslední část vašeho návrhu by měla být shrnutím. Zde musíte

shrnout, z čeho se bude váš projekt sestávat. Zopakujte název a

oblast, kterou projekt řeší.

Na závěr nezapomeňte zdůraznit, že tento projekt je důležitý,

protože by přinesl výsledky v oblasti, kterou se zabývá. Jde o vaší

poslední šanci přesvědčit hodnotitele, že váš projekt stojí za to a

zaslouží si přidělení financí.

Téměř hotovo! Překontrolujte a upravte svou práci

Příprava návrhu projektu



3.5 Přípravy pro úspěšnou realizaci projektu

1. Vytvořte časovou osu projektu

2. Úzce spolupracujte s partnery

3. Rozdělte si úkoly a stanovte termíny

4. Vytvořte si rozpočet

5. Propagujte svůj projekt 

6. Šiřte výsledky

61

Efektivní koordinace a management projektu po získání dotace

Koordinace a řízení schváleného projektu



62

Distribuce úkolů a dodržování harmonogramu

Návrh a realizace projektu se mohou zdát zastrašující. Proto je nutné, aby předem proběhla řada

příprav. Nezbytnými kroky jsou postupné plánování, spravedlivé rozdělení úkolů, odpovědné

využití zdrojů a management času. Rozdělení konceptu na části umožní plánování relevantních

a proveditelných akcí. V rámci partnerství utvořte týmy a určete odpovědné osoby pro všechny

úkoly. Je nezbytné sestavit harmonogram úkolů, které potřebujete splnit. Díky těmto krokům

získáte jasnou představu o rozdělení úkolů mezi partnery.

Zjistěte, které úkoly je třeba splnit jako první, abyste mohli zahájit projekt. Důležitým krokem

je společné setkání všech partnerů za účelem přijetí důležitých rozhodnutí ohledně prvních kroků

realizace projektu. Partneři si zde také mohou rozdělit určité menší role. Mohou se například

domluvit na rozdělení povinností v oblasti marketingu projektu, který lze mimo jiné rozdělit na

správu platforem sociálních médií, webových stránek, newsletterů a jakýchkoliv dalších funkcí,

které projekt zahrnuje.

Dalším důležitým rozhodnutím, které by mělo být přijato v raných fázích projektu, je

upřednostnění konkrétních potřeb projektu. Rozvržení práce a termínů, které by měly být

dodrženy v různých obdobích projektu, pomůže partnerům lépe pracovat a udrží projekt na

správné cestě. Buďte připraveni řešit naléhavé potřeby projektu. Správné stanovení priorit

povede k lepšímu využití zdrojů a hladkému organizačnímu procesu. 

Nastavte a udržujte pravidelnou komunikaci s partnery; mějte jasná vnitřní pravidla, vzájemně

si podávejte zprávy atd. Chcete-li mít přehled o splněných úkolech, udržujte neustálou a

strukturovanou komunikaci. Pokud tak učiníte, pomůže to dodržet smluvené termíny v

harmonogramu projektu. Abyste se vyhnuli duplikaci nebo opomenutí úkolů, informujte partnery

o jakékoli provedené akci obvyklým způsobem v centralizovaném informačním systému (Ganttův

diagram, sdílený disk, platformy pro spolupráci). 
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Finanční stránka projektu může být složitým a náročným aspektem. Díky jasnému rozpočtu a

realistické alokaci peněz lze zajistit, aby byl projekt ve všech fázích dostatečně financován.

Jakmile se seznámíte s pravidly financování určenými schématem / programem, vytvořte si

podrobný rozpočet. Zjistěte minimální rozpočet, který musí váš projekt splnit, aby mohl být

implementován. Ujistěte se také, že projekt nepřekračuje maximální strop financování

stanovený dotačním programem.

Každá část projektu k sobě musí mít přidělen rozpočet, i když formální požadavky na žádost

takové konkrétní rozdělení rozpočtu nenařizují. Předběžný výpočet rozpočtu pro každého z

partnerů (tj. nadnárodní setkání, intelektuální výstupy, konkrétních aktivity) může minimalizovat

operační rizika, zabránit nedostatku finančních prostředků a pokrýt nepředvídané události. 

Jakmile přesně znáte objem využitelných prostředků, prozkoumejte nejvhodnější a nákladově

nejefektivnější implementační nástroje. Diskutujte o optimální implementační strategii se

svými partnery a zajistěte zapojení všech partnerů do konverzace. Rozdělte plnění úkolů na

základě zkušeností, přidělených dotací a očekávání každého z členů týmu. Pravidelné konzultace

by měly probíhat během celého procesu implementace. Každé vylepšení, překážka nebo změna

by měly být oznámeny včas a transparentním způsobem. 
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 Vytvořte image projektu

 Využijte sociálních médií

 Vytvořte kalendář zveřejňování příspěvků 

 Vytvořte webovou stránku projektu

 Vytvořte plakáty

 Vytvořte jednoduchý cílový plán a rozpočet 

Bez marketingové kampaně je velmi těžké představit veřejnosti nový projekt a přilákat publikum.

Je důležité získat zaujaté publikum, které stojí o zapojení do vašeho projektu. Díky tomu

budou vaše výsledky sdíleny a oceněny cílovou skupinou. K zaujmutí příznivců, je třeba

podniknout několik kroků a tím vytvořit úspěšný marketing:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Nejprve poskytněte divákům atraktivní vizualizaci projektu. Logo reprezentující projekt je

nezbytné. Poté srozumitelně představte obsah projektu. Nikdy nepředpokládejte, že lidé již znají

některé aspekty vašeho projektu. 

Chcete-li svůj projekt uvést na trh, využijte výhody sociálních médií. Existuje mnoho sociálních

platforem, jako je Facebook, Instagram a Twitter, které používají miliony lidí. Vytvoření profilů pro

váš projekt na sociálních sítích, za účelem jejich šíření, je jedním z nejjednodušších způsobů, jak

odprezentovat svůj projekt a jeho aktivity či výstupy. Vytvořte kalendář zveřejňování příspěvků

a postupujte podle něj, abyste zajistili, že partneři projektu na sociální sítě pravidelně zveřejňují

přís a zapojují své sledující. 

Další metodou online marketingu je vytvoření webové stránky věnované projektu, kde můžete

mimo jiné zveřejňovat blogy, příspěvky a videa a zapojit diváky do dění. Vytvořte plakáty a

nahrajte je na sociální média pomocí některé z nejlepších platforem. Například Adobe Illustrator a

Canva jsou užitečnými programy, které můžete využít k vytvoření skvělého obsahu.

Vytvořte jednoduchý cílový plán a rozpočet a držte se ho, abyste ze své reklamy získali co

nejvíce. 
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Poté, co jste vy a vaši partneři společně vytvořili obsah projektu, je potřeba jej rozšířit mezi

cílové skupiny. Tímto krokem dostanete vytvořené materiály k publiku. Tato část je spojena s

marketingovou stránkou vašeho projektu, protože jste v kontaktu s followery/cílovou

skupinou projektu. Využijte platforem sociálních médií k propagaci výsledků své práce,

kterou jste vytvořili, a dejte sledujícím vědět o všech událostech, které se budou konat za

účelem představení obsahu projektu. 

Šíření projektu může mít různou podobu, například událostmi, semináři, psaným obsahem atd. Ať

už vytváříte jakýkoli výstup, musíte přilákat zástupce cílové skupiny, aby se do něj zapojili. Je

nutné identifikovat, jaké nástroje jsou vhodné pro šíření obsahu. Dobře si prostudujte svou

cílovou skupinu, abyste uspokojili její potřeby. Pokud plánujete událost, musíte myslet na

pozvánky, místo konání, datum, rozpočet a další faktory. 

Pokud je vaším výstupem něco napsaného, musíte svou cílovou skupinou zaujmout jinak.

Vymyslete plány, jak co nejlépe oslovit svou cílovou skupinu. Podívejte se na různé možnosti,

abyste našli nejlepší a nejúčinnější nástroje pro oslovení publika a přiměli je, aby se zapojili do

vašeho projektu. Musíte také zajistit dostatek kompetentního personálu k provádění projektových

činností. 
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Závěrečné
poznámky

Chcete-li získat představu o tom, jak napsat úspěšný

návrh projektu a žádost o dotaci, je vhodné podívat se na

již podané projekty (interní i externí). Díky nim se můžete

poučit z úspěchů i chyb předchozích žadatelů. 

V následující kapitole uvidíte několik příkladů

úspěšných projektových návrhů. Mohou být velmi

užitečné, protože je můžete využít jako příklad a jako

návod, jak by měl být projekt napsán a strukturován. 

Přejeme Vám hodně štěstí při navrhování projektu  a

úspěch v žádosti o financování projektu. 
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